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MISKO GENETINIU ISTEKLIU SKYRIAUS
VEDEJO
PAREIGYBES APRASYMAS

1.

l.l.

PARE|GYBESCHARAJffERTSTIKA

MiSko genetiniq i5tekliq skyriaus vedejas yra karjeros valstyb€s tamautdas

1.2. Pareigybdslygis-A
1.3. Pareigyb6s kategorija -

16

2.
2.1.

Mi5ko genetiniq i5tekliq skyriaus vedejo pareigyb€ reikalinga igyvendinti MiSko
genetiniq istekliq skyriaus (toliau - Skyriaus) tikslus ir uZdavinius.

3.
3.1.
3.2.

-

PAsKrRTrs

VEtKLos sRrrrs

Funkcijos bendrojoje veiklos srityje - [staigos administravimas.
Funkcijos specialiojoje srityje - mi5ko genetiniq i5tekliq i5saugojimo ir atspariq
kokybi5kq bei produktyviq mi5kq atktirimo ir lveisimo uZtikrinimas.

4. SPEcIALTEJI REIKALAvIMAT SIAS pARErcAs ETNANdIAM vALsryBEs TARNAUToJUT
4.1. Tureti univenitetin[ ar jam prilyginta iSsilavinim4 biomedicinos mokslq studijq srities
4.2.
4.3.

mi5kininkystes ( I 48 I ) krypties diplomuoto specialisto arba auk5tesn[ kvalifikacin[
laipsn[.
Zinoti Lietuvos Respublikos lstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus
ir kitus teises aktus, reglamentuojandius mi5ko genetinirl i5tekliq kaupim4 ir
i5saugojim6 mi5ko medZiq selekcijos ir seklines bazes pletr4.
Zinoti misko genetiniq istekliq ivertinimo, saugojimo eiliskumq ir atkiirimo biidus bei
technologijas, miSko medZiq selekcijos ir sdklines bazes vertinimo, ktirimo ir pldtros
darbus.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq ir rengti iSvadas.
Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir MiSko genetinirl i3tekliq skyriaus
veiklq.
Sugeb€ti sklandZiai destyti mintis raitu ir Zodiiu, i5manyti raStvedybos taisykles.
Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Office kompiuteriniq programq paketu,
intemeto nar5ykle ir elektroninio pa5to programa.

Moketi uZsienio kalb4 Al lygiu.
Tweti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.
4.10. Tureti ne maZiau kaip 3 metrtr darbo patirti mi5ko genetiniq i5tekliq iSsaugojimo,
mi5ko medZiq selekcijos ar seklininkystes srityje'

4.8.
4.9.

5.
5.1.

St.ls plnnrcAs EINANdto vALsrYBts TARNAUToJo FUNKclJos

Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo bendr4sias funkcijas

-

uZtikrinti

Skyriaus vidaus administravim4 ir funkcijas specialioje veiklos srityje - uZtikrinti
mi5ko genetiniq istekliq kaupimq ir i5saugojim4 mi5ko medZiq selekcijos ir seklines
bazes pletr4.
5.2. Vadovauja Mi5ko genetiniq i5tekliq skyriaus darbui, rengia ir igyvendina strategines ir
ilgalaikes skyriaus darbo programas, metinius darbo planus, nustato pagrindines darbo
kryptis.
5.3. Nagrineja skyriaus gautus ar skyriui perduotus pareiikimus, pra5ymus bei skundus ir
rengia atsakymus ar teikia konsultacijas del atsakymq rengimo pagal skldaus
kompetencij4.
5.4. Pagal skyriaus kompetencij4 rengia ir derina Tamybos teises aktq, sutardiq ir kiq
dokumentq projektus, juos vizuoja, teikia i5vadas ir pastabas.
5.5. Organizuoja mi5ko genetiniq iStekliq ivertinimo, saugojimo eili5kumo ir atkiirimo
bldq, technologijq parengimo darbus, Mi5ko genetiniq i5tekliq duomenq bazes ir
Lietuvos mi5ko seklines bazes sqvado tvarkym4.
5.6. Organizuoja ir koordinuoja mi5ko genetiniq i5tekliq kaupimo, iSsaugojimo, naudojimo
ir atkiirimo darbus, informacijos kaupimq apie jq b[klE, analizuoja ir teikia
pasi[lymus jos tobulinimui.
5.7. Organizuoja miSko sekliniq objektq vertinim4 pagal selekcing ir iiking vertg, teikia
pasiiilymus del jq kokybes gerinimo ir atnaujinimo.
5.8. Tiria, propaguoja ir diegia naujas paZangias miSko genetiniq i5tekliq kaupimo ir
i5saugojimo, mi5ko medZiq selekcijos ir seklines bazes pletros technologijas.
5.9. Bendradarbiauja keliant mi5krl uredijq, nacionaliniq parkq specialistq, privadiq mi5kq
savininkq kvalifikacij4 mi5ko genetiniq i5teklirl i5saugojimo ir seklines bazes kurimo
bei naudojimo klausimais.
5.10. Informuoja suinteresuotas institucijas ir visuomenp apie Lietuvos mi5kq genetiniq
i5tekliq kaupimo ir i3saugojimo, mi5ko medZiq selekcijos ir seklines bazes pldtros
klausimais, uZtikrindamas visuomenes teisg i informacij4 apie aplink4.
5.1 1 . Tvarko Administracines teises paZeidimq protokolus, sura5ytus Mi3ko genetiniq
istekliu sklriaus pareigiinq.
5.12. Tamybos direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su Lietuvos, uZsienio valstybiq ir
tarptautinemis valstybes institucijomis, imonemis, istaigomis ir organizacijomis,
uZtikrindamas Skyriaus uZdaviniq ir funkcijq vykdym4.
5.13. Vertina skyriaus valstybes tamautojq tarnybinp veiklq. Teikia pasillymus del Skyriaus
darbuotojq skatinimo ar tamybiniq nuobaudq skyrimo.
5.14. Teikia pasiiilymus del Sk),riaus organizacines struktiiros, tikslq igyvendinimo ir
funkcijq \Tkdymo. Rengia skpiaus darbuotojq pareiginius nuostatus.
5.15. Teikia pasitilymus del Valstybines miskq tarnybos tikslq igyvendinimo ir funkcijq
vykdymo.
5.16. Kelia kvalifikacijq savaranki5kai ir dallvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
5.17. Atlieka kitas funkcijas al pavedimus, siekiant Valstybines miSkq tarnybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

6.
6.1

.

Sus

pAREIGAS EINANtIo

vALsrYBts TARNAUToJo PAVALDUMAS

Sklriaus vedejas yra tiesiogiai pavaldus Valstybines miskq tamybos direktoriui,
netiesiogiai direktoriaus pavaduotoj ui.

